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 چکيده

های مطالعات تاریخی به منظور احیا و شناساندن پیشینه و هویت ملی مردم در هر کشوری از ضروریات و بایسته

زدایی و تحریف تاریخ در عصر حاضر، ضرورت هویتبا توجه به شیوع  که است فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

ان ی تاریخی درخششود؛ بخصوص در مورد سرزمین پهناور ایران با سابقهاین موضوع بیش از پیش آشکار می

ی آذربایجان و استان اردبیل که اهمیت ویژه و موقعیت خطیری در این میان دارد. پژوهش و خصوصاً منطقه

ی، ای و بررسی اسناد و منابع کُهن تاریخکوشد براساس مطالعات کتابخانهیلی میتحل -حاضر به روش توصیفی

های مختلف تاریخ سیاسی و اجتماعی استان اردبیل را به صورت مستند و علمی بررسی، تحلیل و تدوین دوره

 نماید.

 اُنار، ،سون، شهریئریشاه ،قهقهه شیخ حیدر، خیاو، وراوی، اردبیل، اسلام، دانشنامه، مشگین شهر، کلید واژه:

 ارشق، ،تاریخ اردبیل، سبلان قره سو،
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 پيشگفتار-1-2

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

وَاَب ناءُ ال عَمالِقَةِ؟ اَی نَ ال فَراعِنَةُ وَاَب ناءُ ال فَراعِنَةِ؟ اَی نَ اَص حابُ مَدائِنِ  فی ال قُرونِ ال سّالِفَةِ لَعِب رَةً.اَی نَ ال عَمالِقَةُ  نَّ لَکُم  وَاِ"

وهمانا در روزگاران گذشته، برای شما، " ."ینَ. ا سُنَنَ ال مُر سَلِأُواَط فَ  ینَ وَذینَ قَتَلوا ال نَبِیِّلَّ اَسِّالرَّ

ه کجایند مردمی ک فرزندان فرعونیان؟ کجایند فرعونیان و فرزندان عملاقیان؟ پنداست،کجایندعِم لاقیان و

 - غهالبلا نهج –( ع)علی امام)"را میراندند... سنت فرستادگان خدا پیامبران راکشتند و درشهرهای رسّ بودند؟

 (128 خطبه

 359هزار  11امروزه با یازده شهرستان وبه نام یکی از شهر های کهن آن و با مساحتی حدود استانی که 

کیلومتر مربع  به اردبیل شهرت یافته ، یکی از کانون های مهم فرهنگ و تمدن ایران و اسلام به شمار می رود 

 عیت استثنایی طبیعی و. اردبیل به عنوان مرکز و نیزشهرستان ها و مناطق دیگر این استان، به سبب موق

استراتژیکی، از دیر باز،توجه جدی حکومت گران و تلاش گران عرصه ی علم و هنر را به این خطه ی سرسبز 

وتاریخی جلب نموده است واین امرخود دلیل روشنی برجایگاه مهم فرهنگی و تمدنی منطقه  دردوران مختلف 

وریت مرزبانی ایالت آذربایجان را دردوره ی اسلامی بر به طوری که مرکز استان ، مح،تاریخی می تواند باشد



عهده داشته و حداقل تا قرن چهارم هجری ، اردبیل هنوز بزرگ ترین و مهم ترین شهر، مرکز ایالت و قرارگاه 

 لشکریان آذربایجان بوده است . 

اسلام و نیز به عنوان  بر همین اساس ، استان اردبیل به عنوان بخشی از آذربایجان ایران در دوره ی پیش از

پاره ای از سرزمین پهناور اسلامی در دوره ی بعد از اسلام ، همچون سایر مناطق کشور، یکی از مراکز مهم 

فرهنگ خیز و تمدن ساز ایران و جهان بوده است .و در این راستا، گذشته ازکشف فسیل بقایای فیل های 

وکشف  "موغان -تمدن تالش"،دشت مغان  پیش سال ن حدود دومیلیوکواترنری) اجداد فیل های پشم دار( 

ق.م( درشهرستان ها ونواحی مختلف 51 -211ق.م( وآهن) ح211-1311آثارمهمی ازعصرهای مفرغ)ح 

ه وانتساب تاسیس آن ب "شهر مقدس"به معنی "آرتاویل "استان،ارتباط وجه تسمیه اردبیل با واژه اوستایی 

زمان پیدایش شهر به دوره های سومری ، کیانی، اشکانی ، سلوکی و یکی از فرزندان حضرت نوح )س(و نیز 

یله از پادشاهان ساسانی و ب "نرسی"ساسانی و همچنین ،انتساب منطقه ی مغان به روحانیون زرتشتی ، نیر به 

ق( و وجود ده ها اثر تاریخی در شهرستان 454-981آل بویه )حک، حاکم منطقه در دوره ی"پیلسوار"سوار به 

یل و بیله سوار، دلا،سرعین،اصلاندوز ی اردبیل، مشگین شهر، خلخال، گیوی ، گرمی، پارساباد، نیر، نمین ها

روشنی براهمیت این استان از نظر فرهنگ  وتمدن بشری در طول تاریخ بوده و برخی از شهرها و مناطق این 

و...، جایگاه ویژه ای را در منابع تاریخی و استان ، همچون اولتان ،ورثان، باجروان، برزند، وراوی ، فیروزآباد ، 

،  " آرتاویل"،  "اردویل"جغرافیایی به خود اختصاص داده است . به طوری که اردبیل با عناوینی همچون 

 ، نظر بسیاری از " آردپیل "، "اندرآباد "،"آذر بهمن "،"فیروز آباد"،"باذان فیروز"یا "بادان پیروز"،"اردویت"

اول این سرزمین همچون  دانان دوره ی قبل و بعد از اسلام ونیز برخی  شعرای طرازمورخین و جغرافی 

 ( را به خود جلب نموده است .  ق411فردوسی طوسی)م 

م( ،در بین شهرهای آذربایجان  884-ق.م 851اردبیل، در دوران پیش از اسلام به ویژه دوره ی اشکانی )حک

مقر مرزبان آذربایجان بوده است. برهمین اساس، با فتح اردبیل به ممتاز و همزمان با حمله ی اعراب مسلمان 

ق، دین اسلام جایگزین آئین گذشته گشت و نخستین مسجد جامع این  88دست اعراب مسلمان در سال 

، حاکم اردبیل،تأسیس شد و دین اسلام جایگزین "اشعث بن قیس کندی "ق  توسط  93یا  95شهر در سال 

.قیام عباس مردم در مدت کوتاهی با احکام و اصول قرآنی آشنایی پیدا کردندکیش زرتشتی گردید و 

بذائی،آهنگرجوان اردبیلی،درحمایت ازمسلم بن عقیل، فرستاده ی امام حسین)ع( به کوفه وشهادت او به 

 دستورعبیدالله ابن زیاد ،حاکم کوفه ،دراین شهر،درقرن نخست اسلامی ،ازحوادث مهم تاریخی است.

به آنچه اشاره شد،در ابتدای قرن دوّم اسلامی، گرچه اردبیل مورد تاخت و تاز خزران قرار گرفت ولکن؛  با توجه

ق ( ،بار دیگر در میان شهرهای آذربایجان مقام اول یافت و  198- 353این شهر ،در اوایل خلافت عباسیان )



ردبیل و نیز انتخاب این شهر به عنوان وقوع بخشی از قیام خرّم دینان و فعالیت آنان در برابر عباسیان در ا

ق( وضرب نخستین سکه های دارای عنوان اردبیل در این دوره و تداوم  911- 831پایتخت ساجیان )حک

ق(،از اوایل قرن چهارم ه.ق در 429-914مرکزیت اردبیل در بخشی از حکومت آل مسافر)حک

منطقه در این دوران تاریخی است وچنان که آذربایجان،نشانگر جایگاه خاص سیاسی ،اجتماعی و دینی این 

اشاره شد، در قرن چهارم هجری، اردبیل از بزرگترین و مهم ترین شهرها و نیز مرکز ایالت و همچنین قرارگاه 

 لشگریان آذربایجان بوده است.

یت از اهمباید گفت،اردبیل در بیشتر دوران تاریخی به سبب واقع شدن در مرز ایران وماوراء قفقاز و روسیه ،

استراتژیکی فراوانی برخوردار بوده و همواره در معرض تهاجم کوه نشینان قفقاز و اقوام دشت های روسیه قرار 

ق به اردبیل و نیز قیام بابک خرّم دین در نواحی  118ق و  111داشته و علاوه بر تهاجم خزران در سال های 

سلجوقی ، تهاجم سلطان جلال الدین خوارزمشاه  اردبیل کنونی، حملات ملک طغرل و سلطان مسعود ملکشاه

ق به اردبیل، 311ق و بالاخره حمله های پی درپی مغولان از سال  315ق ونیز گرجیان در سال  319در سال 

- 315نشان دهنده ی بخشی از اهمیت سیاسی و نظامی این ناحیه است.بااین حال،در دوره ی ایلخانی)حک 

ق( ملاقات 318-111تجاری و هنری تبدیل شد و در دوره ی تیموریان)حک ق( ،اردبیل به مرکز بزرگ 354

ق( ،جد بزرگ دودمان صفوی  195تیمور گورکانی با شیخ خواجه علی، از اخلاف شیخ صفی الدین اردبیلی)م 

 در این شهر صورت گرفت. 

ای  دیگر، از وجود  گذشته ازاین که برخی مورخین، خاندان صفوی را از اخلاف حضرت علی )ع( دانسته و عده

دهند،ولی؛با توجه به وجود اسامی علی وآل او )ع( اعتقاد به مذهب شافعی در بین خاندان صفوی گزارش می

،به مناسبت پوشیدن لباس سیاه "پوش علی سیاه"در میان خاندان صفوی و شناخته شدن علاءالدین علی به 

ها، ملهم از باشنین باقی ماندن کلاه دوازده ترك قزل،که در میان برخی از صوفیان ریشه تاریخی دارد و همچ

دوازده امام شیعه)ع( یا تاج حیدری از شیخ حیدر، پدر شاه اسماعیل، به عنوان سنتی در خاندان صفوی، 

نشانگر علاقه ی شیخ صفی وبازماندگان وی  و نیزساکنین اردبیل در آن هنگام به حضرت علی)ع( و خاندان 

ه.ق، به دستور وی ،خطبه به نام دوازده 311پادشاهی رسیدن شاه اسماعیل صفوی به سال اوست.چنانچه با به 

امام شیعه)ع( خوانده شد و شیعه اثنی عشری، مذهب رسمی ایران گردید و پس از این تاریخ، مذهب شیعه 

نی و ذکر خواعشری در اردبیل که سابقه تاریخی داشته ،به طور چشمگیری گسترش یافته و مجالس روضهاثنی

 مصائب و حوادث کربلا و دیگر مراسم عزاداری مورد توجه بیشتر اردبیلیان قرار گرفته است.

ق( را باید دوران  1142- 311)حک هصفویدوران ظهوراجداد صفویان دراردبیل ونیز پادشاهی با این حال ،

اوج و اعتلای اردبیل نامید. زیرا با ظهور دودمان شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل ،این شهر، علاوه بر توسعه 



تبدیل شد. به طوری که در زمان سلطان جنید)م  "دارالارشاد"ی سیاسی ، فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی، به 

،اردبیل در شمار شهرهای مقدس شیعیان درآمد و درکنار تبریز و قزوین و ( ،جد شاه اسماعیل اول ق235

اصفهان،به عنوان پایتخت سیاسی،اردبیل هم ازاهمیت خاص برخوردار گردید و در دوران دیگر شاهان صفوی 

ن اهم، اردبیل در واقع مقام پایتخت معنوی صفویان را یافت .لذا باید گفت، گر چه ریشه تاریخی علاقه ایرانی

به تشیع را باید در همان اوایل ظهور اسلام جستجو کرد و ارادت ایرانیان نسبت به جانشین پیامبر اسلام)ص(، 

گردد و از همان دوره، جانشینی ایشان ابن ابی طالب)ع(، به زمان حیات حضرت رسول )ص( برمیحضرت علی

با اعتقادات شیعی دربرخی نواحی ایران  به جای پیامبر اکرم)ص(، از جانب ایرانیان حمایت شده ودولت هایی

به قدرت رسیده است، لیکن؛ در عصر صفویان ،که خاستگاه مذهبی آنان اردبیل بود،این مذهب به عنوان 

احمد بن محمد اردبیلی مذهب رسمی در سراسر سرزمین ایران ودیگرقلمرو حکومتی صفویان شناخته شد. 

امامیّه در قرن دهم  شیعه فقهای، از علماء و "محقّق اردبیلی"و  "مقدّس اردبیلی"ق(، معروف به 339)م نجفی

ن عصربه ارتباط با دربار صفوی،در گسترش تشیع و حل مشکلات هجری، از جمله عالمانی است که در ای

های فراوانی نمود ودرعین حال ،برای مصالح تشیع و شیعیان، همواره به دربار صفوی تذکراتی شیعیان تلاش

در  حوزه علمیّه نجفتبحّر داشت و  نقلیو  علوم عقلیداد ونیززهد و تقوایش زبانزد بود.. مقدّس اردبیلی درمی

 در آیات "فی براهین احکام القرآن زبدة البیان"،"استیناس المعنویّة"یاست او رونقی دوباره یافت. زمان ر

های فقه استدلالی و درشرح ترین دایرة المعارف،از معروف "مجمع الفائدة و البرهان فی شرح الاذهان"الاحکام،

 هم اواست.در علم کلام ،ازآثارم"عقائد الاسلام "علّامه حلّی و"ارشاد "کتاب 

ق( ،موسس سلسله ی افشاریه در دشت مغان ،در دوره ی 1142گذشته از تاجگذاری نادرشاه افشار)حک

ش( هم، گرچه اردبیل رونق و شکوه دوره های قبلی را نداشت ولکن؛ این شهر 1914-ه.ق 1811قاجاریه )حک

ق تشکیل و به 1983سال  در نهضت مشروطیّت ایران سهم بزرگی داشت و اولین انجمن ولایتی اردبیل در

دنبال آن روسیه به بهانه ی حفظ جان و مال اتباع خود، در اردبیل نیرو پیاده کرد. در دوره ی 

شمسی، اردبیل توسط سپاه  1981ش( هم،همزمان با حادثه ی سوم شهریور سال 1951-1914پهلوی)حک

وره ی حاکمیت یک ساله ی فرقه شمسی تداوم پیدا کرد و در د 1985روس اشغال شد و حضور آنان تا سال 

شمسی، اردبیل هم تحت سلطه ی آنان درآمد. با آغاز قیام مردم  1984ی دموکرات بر آذربایجان در سال 

کشورمان به رهبری امام خمینی )ره( علیه رژیم پهلوی،مردم انقلابی اردبیل هم برحسب اعتقادات مذهبی و 

فراشتند و در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و نیز تداوم آن غیرت ملی ،علم مخالفت با رژیم شاهنشاهی برا

 همواره بر وظایف اسلامی و انقلابی خویش عمل نموده اند.

با توجه به آنچه گذشت،اردبیل ونواحی آن دردوران تاریخی، خاستگاه علما ی دین،فقهاء،محدثین ودانشمندان 

د وابوسعی واقد اردبیلی ، حسین بن عمر اردبیلی عرصه های مختلف علمی بوده اند، به طوری که متعدد در
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 ،برخی از آنان همچون ابوجعفر بن محمد اردبیلی از حافظان قرآن اردبیلی از راویان معروف قرن سوم هجری و

 ابوالحسن یعقوب ابن موسی اننددر مراکز خلافت اسلامی به نشر علوم اسلامی پرداخته و بعضی دیگر هم

ق( وعلی بن السری 918عبدالواحد بن بکر الورثانی)مونیز،نام بغداد ه از علماء و معلمان ب ق(،921)مالاردبیلی 

 علی بن حفصوفرزندش  ق(993)محفص بن عمراردبیلی،بن حمادالورثانی ، کثیربن سجاح اردبیلی بن الصقر

 بدیل بن علی  برزندی(،،حیانیاللّ )ی حمدان بن حسن اردبیل، ( ق415رعه اردبیلی )مزعبدالوهاب ابو،ق(933)م

 ق(واحمدابن عثمان النریزی،صالح بن بدیل برزندی431)م ق( عبدالباقی بن یوسف النّریزی415)م

ق(، 515محمودبن یوسف البرزندی)مازراویان وحافظان قرون نخستین اسلامی بوده اند.همچنین،ق(،439)م

، ملک خواه "تفسیرکبیر"وصاحب  ق(543بشیربن حامد اردبیلی)م ،ق583 عمربن شاه الموقانی حدود

 ق( ازمحدثین وادبای موقانی، علامه شمس الدین خلخالی334)ح -مغانی -جمال الدین مقدسی،کلخورانی 

، عبدالحمیدبن "شرح المصابیح"صاحب آثارمتعدد ازجمله کتاب سرآمدان علوم عقلی ونقلی و ق( از311)ح

الاَنوار "صاحب کتاب ازفقهای شافعی و  ق(،113(، علامه یوسف ابن ابراهیم اردبیلی )م ق181)م علی الموغانی

ن ایام درایدرفقه ،تاج الدین اردبیلی ازعلمای شهیر اردبیلی دررشته های مختلف علوم اسلامی " لِاَعمالِ الاَبرار

 بوده اند. 

ایران،  نویس معروف عثمانی هم زمان با حکومت صفویه بر تذکره ق( 1131حاجی خلیفه)مگذشته ازآن،

  مذهبی وسیاسی ،به برخی ازبزرگان علمی،دینی ،"نون عن اسامی الکتب والفنونکشف الظّ"دراثرمهم خود 

 ،اسمعیل بنق(195)م ونواحی آن اشاره می کند که ازمیان آنان گذشته ازشیخ صفی الدین اردبیلی اردبیل

سیّدحسین عاملی اردبیلی)م قرن دهم ق(دارای بیش ازبیست اثرازجمله ، ق(159احمد البدری الاردبیلی )ح

ق( را 1143)موحسین خلخالی "درشآن امام علی)ع( ،سیادة الاشراف"دفع المنافاة عن التفضیل و المساوات "

،که خود ازمردم اردبیل ق( 153)تالیف"صفوةالصّفا"مولف کتاب  اردبیلی، علاوه برآن، ابن بزّازمی توان نام برد. 

ق( 153)ت"صفوة الصفا"وجانشین شیخ صفی بوده ومطالب کتاب  پیروان شیخ صدرالدین ،پسر از و

ق( را بنا به سفارش وتوصیه شیخ صدرالدین گردآوری 195)م شیخ صفی الدین اردبیلیکرامات  دراحوال،اقوال و

 کهای برجسته اردبیل ،ازچهل وچهارتن ازدانشمندان این ناحیه اسم به میان آورده کرده ، دربیان چهره ه

 .بوده اندازدانشمندان این دوره ی اردبیل 

 ق(، سید محمد طاهر321)حق(، علاءالدین قاسم خلخالی313اردبیلی)م شیخ کبیرهمچنین،قاضی 

جامع "شهیرامامی ومولف کتاب  ق(، رجال شناس1111محمد بن علی اردبیلی)مشیخ ق(،1131اردبیلی)ح

،پیربدرالدین نمینی ق(،میرزاحسن خان مغانی ،ابوالحسن مشکینی، 1118دصادق خلخالی)حشیخ محمّ،"الرّواة

دائره المعارف های بزرگ اسلامی  وصدرالدین خیاوی ،ازمفاخرآذربایجان ومدخل های تذکره ها و ق( 351)ح

،پریخان خانم،جهان خانم، سلطان  وتشیع به شمارآمده ومورد بحث قرارگرفته  که برخی ازآنان ازجمله ام کلثوم



لف افزود،گذشته ازمقالات مخت را چهره های زن تشکیل می دهند.دراین باره بایدبانواردبیلیوبانوبیگم صفوی 

تن  91تنها در این مجموعه به شرح حال  دائرة المعارف  تشیع پیرامون استان کنونی اردبیل ونواحی آن،،

ازچهره های مشهور علمی اردبیل ونواحی آن و به عبارت دیگر استان کنونی اردبیل درقالب مدخل های مستقل 

ق(،صاحب 1821)انواری( وفرزندش سیّد صالح موسوی اردبیلی)م  عبدالرحیم اردبیلیسیّد پرداخته شده که 

 مجتهدمیرزاعلی اکبر ق(وفرزندش1834)ممیرزامحسن مجتهد اردبیلیشیخ انصاری، "رسائل"کتاب تعلیقات بر

ق(، 1132یوسف مجتهد اردبیلی ،الهی اردبیلی)م،"فتح العلوم"،"البعث والنّشور"ق (،صاحب1942)م اردبیلی

جمله ی آنان از"ثعلبیّه"ملا محمدباقرخلخالی،عارف وشاعربزرگ وصاحب اثرمهم و ،صدرالعلمای اردبیلی 

است.درعین حال، ظهور چهره های برجسته مذهبی،سیاسی،علمی،فرهنگی و ورزشی از این استان 

، ق(1991(،حسن مجتهد مغانی)حش1984م )یعه اردبیلیدرعصرحاضر، همچون آیات عظام مرحوم مفتی الشّ

ی، علی مشگینی ، موسوی اردبیلسیّدعبدالکریم  ،ق(1911یونس اردبیلی)مش(،سیّد 1911)مبیضای اردبیلی

نویسندگان،شاعران و مرثیه سرایان معاصرازجمله بابا ،(،جمروّخلیل زاده)، ق(1414)ممسائلیمحمّد 

تاریخ اردبیل ودانشمندان "،سیّدفخرالدّین موسوی ننه کران،صاحب "اردبیل درگذرگاه تاریخ"صفری،صاحب

،انور ،  منزویعنوان داد ، "شّعرای کشورتاج ال"تاج الشّعراء یحیوی،که مقام معظم رهبری ،ایشان را ،"آن

، نشانگر  و... علی دایی،حسین رضازادهچهره های برجسته ی ورزشی همانند ،سلیم موذن زاده، ونیز،شاهی

 جایگاه خاص این استان در وجود استعدادهای فراوان در این منطقه است.

همچنین،در پایان باید اذعان داشت که وجود آثار فرهنگی ، هنری و تمدنی متعدد در سطح استان از دوره 

ن ازجمله قلعه ی بوینی یوغوهای مختلف تاریخی ،از پیش از اسلام به صورت تپه های باستانی و دژهای نظامی 

ثاری و نیز آ،دژفیروزآباد شهر نیمشگدر قهقههی قلعه  نیر،دژهای اولتان وبرزند درمغان،قلعه ی بابک)ارشق( و

ق( ،بقعه ی شیخ جبرائیل و فرزندش 531-483همچون مسجد جامع )مسجد جمعه( ازدوره ی سلجوقی)حک 

آرامگاه امام زاده سیّد سلیمان درفخرآباد ،دراردبیل شیخ صفی الدین اردبیلی با ده ها اثراز هنرهای اسلامی

ل پن،مقبره عبدالله کورائیمی درنیر،مزارعون بن محمدحنفیّه دربرزند، مشگین شهر،بقعه ی پیربدرالدین درنمی

ها و حمام ها و سایر آثار تاریخی و نیز استعدادهای فراوان همچون قابلیت های کشاورزی، معادن غنی و بکر 

و مناظر طبیعی متنوع، چشمه سارها و ده ها چشمه آب معدنی سرد و گرم و کوه سر به فلک کشیده شده 

 متر، جایگاه ویژه ای را در صنعت گردشگری به این استان بخشیده است.  4211ان با ارتفاع سبل

با توجه به آنچه اشاره شد ونیزنبودآثارمدون مستقل پیرامون تاریخ استان کنونی اردبیل دردوره های مختلف 

 ن درتاریخ آذربایجان،ایرانتاریخی وپراکندگی اطلاعلات لازم پیرامون استان با وجود جایگاه اردبیل ونواحی آ

 اهتمام به تالیف مجموعه های علمی وپژوهشی پیرامون استان اردبیل به ویژه تاریخ سیاسی واسلام،

،مذهبی،فرهنگی واقتصادی این استان که نشانگرپیشینه ی نواحی مختلف آن دردوران گذشته ی تاریخی 



د زمینه های تالیف این مجموعه درخوداستان باشد،امری بس مهم وضروری به نظررسید والحمدلله چون وجو

پیدا شد،با دعوت ازبرخی اساتید وپزوهش گران استان درعرصه ی تاریخ ،این آرزوی چندین ساله ی علاقه 

ژه ی ، وی"دانشنامه تاریخ استان"مندان به تاریخ استان عملی شد ونخستین بخش ازتاریخ استان به عنوان

  عنایات خداوندی آماده ی چاپ وانتشارگردید.  اردبیل به عنوان مرکزاستان، با

برهمین اساس،پیرامون جایگاه علمی وپژوهشی مجموعه حاضرباید گفت،جای بس خوشحالی است که این 

دانشنامه براساس مجموعه های مشابه درکشوروجهان که به دائره المعارف ودانشنامه معروف هستند،تالیف 

زیزان سرپرست علمی ونویسندگان مدخل ها با مراکز دائره المعارف شده وبه سبب سوابق همکاری برخی ازع

ها درکشور مجموعه ازجایگاه علمی برخورداراست.با این حال،مدیران وتلاش گران علمی این مجموعه 

ازمتخصصین امردراین باره  انتظاردارند نظرات ودیدگاه های خویش پیرامون این دانشنامه را به مرکزمربوطه 

 گیرد. قرار ند تا درچاپ های بعدی درنظراعلام نمای

درپایان،برخود فرض می دانم ازهمه ی مولفین،مترجمین ،نویسندگان،ویراستاران ودیگرعزیزان که دراین 

 صمدموسوی میر امرخطیر اهتمام داشتند ،به ویژه جناب آقای دکترسیّد مهدی جوادی قوزلو،جناب آقای دکتر

که سرپرستی علمی واجرایی  این مجموعه ی گرانسنگ را عهده داربوده  وسرکارخانم دکتر  فاطمه جعفرزاده

برنامه ریزی استانداری،مدیریت بنیاد  اند و نیز ،از جناب آقای مهندس بهنام جو،استاندارمحترم،مدیرکل دفتر

چاپ وانتشاراین مچموعه را تقبل نموده  دائره المعارف  ومدیریت حوزه هنری استان،که هزینه تدوین و

قوه ی الهی و با تلاش اعضای هیات مولف این  و ند،کمال امتنان خویش رااعلام نمایم وامید است به حول ا

آینده شاهد چاپ وانتشاربخش های دیگری ازاین مرجع  مجموعه ودیگرعزیزان متخصص دراین امر بتوانیم در

 تاریخی استان باشیم. -علمی

 د حسن عامليسيّ - ان شاء الله

 

 مقدمه:-1-3

های از افتخارات و مواریث مسلمانان است که در پرتو آموزه( تدوین دائرة المعارفى )ابتکار دانشنامه نویس

تحقیقیِ نشأت گرفته از تعلیم و -آمیز علمیقرآنی از نیمه اول سده سوم هجری آغاز گردید و در فضای شوق

 و به ویژه( خر سده دوم و اوائل سده سومدر اوا)های برخاسته از نهضت ترجمه تعلم معارف اسلامی و کنجکاوی

ا و شکوفنیرو گرفت  نهای چهارم و پنجم، چنداتسامح و تساهل ذاتی منطوی در احکام نورانی اسلام در سده

و پس از استقرار عثمانیان در شبه قاره هند که دامنه این نوع از تألیفات تا برآمدن صفویان در ایران شد 



تداوم و بیش از پیش تنوع و تکامل  ر اروپا و سواحل مدیترانه در شمال آفریقااستانبول و بخشی گسترده د

 یافت. 

تنى چند از که به همت دانشنامه تاریخی استان اردبیل و ضروری تألیف  كاقدام مبارحاصل      

دیرپایِ بس کهن عینیت یافته و اکنون نخستین جلد آن پیش روی  استان دانشگاهیان فاضل و متعهد این

نهاده شده ، الحق درخور تحسین دیار  ه اینشما، خواننده مشتاق به دانستن هر چه بیشتر و مستندتر دربار

 بسیار است.

نهضت "علمی و فرهنگی  نتایج گیری سنتی است که پس از ظهوردر واقع پی تدوین این اثر مفید    

جرح و تعدیل و انطباق علوم دخیله )دانش هاى مأخوذ و مُتَرجَم ازمنابع در سده سوم، و با انگیزه  "ترجمه

ها دانش گونهای گونهبندی رشتهطبقه با رویکرد و اقدام  بهویونان و ایران وهند و...( با مبانى اسلام آغاز گشت 

این  در باب اقسامد و تصنیف و تألیف آثار ارزشمند گستردر میان مسلمانان دامن می پیش که هر روز بیش از

 ها  تداوم یافت. "دانشنامه  "علومِ مأخوذ، ازجمله تدوین 

وان تمیدانشنامه  و با عنایت به تنوع صورى و محتوایى آن "با نگاه تسامح آمیز  در مفهوم دقیق       

 پاییان ارو کهدر جهان اسلام را   –به تعبیر روزگار ما  – "کتاب مرجع"نخستین دانشنامه، یعنی نخستین 

 885و دست به تدوین آن زدند، به عثمان بن بحرجاحظ )متوفَّى در  شدندنا سده بعدتر با آن آش  چندین

هجرى( نسبت داد. کتاب الحیوان جاحظ را فى الجمله می توان نخستین  دانشنامه موضوعى درباره هر آنچه 

ر آن روزگار مى دانسته اند، تلقى کرد؛ آدمیان )صحیح یا سقیم ، علمى یا خرافى( از جانوران شناخته شده د

ق.( در کتاب شناسى اسلامى نام برد  از این  92هم چنین باید از دانشنامه تخصصى الفهرست ابن ندیم)د. 

پس ، در پى گسترش دانش ها و نیازهاى آموزشى و ادارى  ، به تدریج تالیف کتاب ها و رساله هایى مانند 

ونه گون معارف اسلامى و علوم دخیله ادامه و تکامل یافت، چندان که در الحیوان و الفرست در موضوعات گ

 سده هاى  بعد تر به تدوین دانشنامه هایى جامع به مفهوم امروزین آن انجامید.

در سیر اجمالى دانشنامه نگارى و تکامل آن در جهان اسلام )از صورت بدوى یک موضوعىِ / تک    

ت الفبایى و جامع آن / دائرة المعارف امروزى(مى توان از کتاب المعارف  ابن دانشىِ فاقد نظم تا  نیل به صور

ق.(، دانشنامه  921ق.(، مفاتیح العلوم  خوارزمى)د.  993)د.  ق.( ، احصاء العلوم  فارابى 813قتیبه دینورى )د.  

.( ... و تالیف تکامل یافته  ق 313ق.( ، ... جامع العلوم یا ستّینى فخرالدین رازى )د.  482علائى ابن سینا )د. 

ق.( در کتابشناسى  که به ترتیب الفباى عربى تنظیم یافته، نام برد،  1134)د  کشف الظنون حاجى خلیفه

 دانشنامه اى تک دانشى وارزشمند که مى توان آن را تکمله برالفهرست ابن ندیم به شمار آورد.    



ه و نیازهاى سیاسى، نظامى، مالى و دینى جامعه اسلامى سیر تکاملى دانشنامه نگارى، به دلیل علاق     

به داده هاى جغرافیایى، دهه ها پیش تر از آغاز تالیف کتاب هاى جغرافیایى عام )چون المسالک والممالکِ 

 ابن خرداذ به، البلدانِ یعقوبى، صورة الارضِابن سرابیون، الاعلاق النفیسه ابن رُسته، البلدانِ ابن فقیه، المسالک

و الممالکاصطخرى، و...( و کتب فتوح  )از واقدى، بلاذُرى، ابن اعثم کوفى و...( درنیمه نخست سده سوم هجرى 

 آغاز شده بود که "تاریخ شهرها "و "تاریخ محلى "، نگارش نوعى دیگر از دانشنامه هاى تک دانشى با عنوان 

و گاه کم مانندى در باره شهرها است،  داده  حاوى داده هاى تاریخى، جغرافیایى، اجتماعى و فرهنگى ارزشمند

هایى که برخى از آن ها را در هیچ منبع دیگرى نمى توان یافت؛ مثل نکاتى که درباب تاریخ فرهنگى و 

اجتماعى خراسان بزرگ و فرارودان/ ماوراء النهر در سال هاى فتوحات اسلامى در تاریخ بخارا تألیف نرشخى و 

اى ناشناخته آمده است. اهمیت و شمار این تألیفات چندان چشمگیربوده که فؤاد  تاریخ سیستان از نویسنده

سزگین) کتاب شناس صاحب نظر جهان اسلام( را بر آن داشته که فصل پنجم از جزء دوم تاریخ التراث العربى 

 59از  "مدن التاریخ المحلى و تاریخ ال "را به این نوع / ژانر کتاب ها اختصاص دهد. سزگین  درذیل عنوان 

اثر و مؤلفان آن ها در سرزمین هاى اسلامى ) عراق، ایران و شرق، مصر، مغرب و اندلس( نام مى برد. شایان 

هجرى(  485اثر تنها مشتمل بر آثارى است که تا رُبع اول سده پنجم ) حدود سال هاى  59ذکر است که این 

ه این شمار آثار درخور توجه،  نام  دیگر تواریخ محلى تنها به زبان عربى تألیف شده است؛ از این روى  باید ب

و شهر ها را که در این  بازه تاریخى به زبان فارسى یا احتمالاً به دیگر زبان ها مردم مسلمان نوشته شده بوده، 

افزود. افزون بر شمار بس چشمگیر این تواریخ محلى و شهرها،  تاریخ آغازاین تألیفات نیز درخور توجه و 

عه است. بر پایه مشخصات عرضه شده توسط فؤاد سزگین تاریخ تألیف برخى از این کتاب ها به نیمه دوم مطال

هجرى( صاحب تاریخ 121سده دوم هجرى مى رسد، به عنوان نمونه باید از عثمان بن ساج جَزَرى )متوفَّى 

ارکتاب اخبار مکة المشرفّة یا  ق.(مؤلف نامد 851مکة نام برد که کتابش از منابع ابوالولید ازرقى) د. حدود 

هجرى( مؤلف تاریخ الموصل،  123یا  125فضائل الکعبة بوده است؛ و کسانى چون معافى بن عمران ) متوفى 

هجرى( است که کتابى در تاریخ و فتح مصر  182و مقدم براین دوتن، یزید بن ابى حبیب اَزدى ) متوفى 

 تألیف کرده بوده است.

ور توجه و انگیزه هاى شناخته و ناشناخته  رویکرد مسلمانان به نگارش تواریخ محلى شمار بسیار ودرخ    

و تاریخ شهرها حکایت از لزوم و فواید مترتب بر آن ها در رفع نیازهاى علمى، دینى ، سیاسى و اجتماعى از 

و دغدغه هایى که سده هاى نخستین در جوامع اسلامى ، از ماوراء النهر تا مغرب واندلس دارد ؛ انگیزه ها 

 اکنون هم سلسله جنبان تالیف دانشنامه تاریخى استان اردبیل بوده است.

تألیف  دانشنامه تاریخى استان اردبیل در واقع صورت تکامل یافته و به سامانِ احیاء و تداوم  همان      

اسلام است که به  در سده هاى پیشین در جهان "تاریخ شهرها  "و  "تواریخ محلى  "سنّت دیرپاى نگارش 



تن از فرهیختگان دانشگاهى شهر و استان اردبیل برپایه منابع  15دانش گسترىِ بیش از  انگیزههمت والا و 

معتبر و اصیل و تحقیقات دانشوران متأخر و معاصر و نیز مطالعات میدانى) دیدارى و شنیدارى( تألیف و تدوین 

وبر پایه آموخته ها و تجارب علمى پژوهشى  "الایمان  حب الوطن من "یافته است. این گروه به سائقه 

ارزشمندشان کوشیده اند در نمایاندن تاریخ و فرهنگ و تمدن شهر واستان اردبیل ازسده هاى آغازین شکل 

خواننده را از مراجعه به دیگر  –تا سرحد امکانات و اطلاعات موجود  -گیرى کشورى به نام ایران تا روزگارما 

 ذ بى نیاز سازند. منابع و مآخ

خواننده با نگاهى گذرا بر مندرجات این دانشنامه در می یابد اردبیل از پیش از اسلام تا یورش مغولان      

بوده و نواحى متعلق  "ایالت آذربایجان  "ق.( پیوسته مرکز 193-354و سلطه و فرمانروایى ایلخانان بر ایران )  

ولى و عراق در دوره هاى مختلف تاریخ، جایگاهى راهبردى سیاسى، بدان، به سبب مجاورت با قفقاز و آناط

نظامى و اقتصادى مهمى داشته؛ شاهد این مدّعا سر بر آوردن مدعیان حکومت و برپایى دولت ها یى مستقل 

/ استیلایى یا تابع دستگاه خلافت / استکفایى، چون خرم دینان،  آل مسافر، آل ساج ، آل بویه ، ایل خانان و 

ویان است.  در این میان ایل خانان با شناخت درست ازاین جایگاه راهبردى و با هدف براندازى ممالیک و صف

سلطه بر متصرفات آنان درشام و مصر، در آذربایجان مستقر گشتند و از این  ایالت بردیگر متصرفات خود در 

ولت  شیعى مذهب صفوى نمایان شرق و غرب و جنوب ایران فرمان راندند. سهم اردبیل خاصه در برآمدن د

 تر است.

با حاکمیت صفویان بر ایران اهمیت علمى و دینى اردبیل که از سده هاى نخستین خاستگاه      

دانشمندان بسیارى در علوم ، به ویژه علوم اسلامى بوده ، افزایش یافت. خواننده در این دانشنامه با چهره هایى 

ق. ( و فرزند و نوادگانش، واقد اردبیلى، ... و خدمات و آثارشان آشنا  921چون حسین بن عَمرو اردبیلى) د. 

 خواهند شد.

منشأ این حرکت پربرکت وتألیف این دانشنامه دو تن ازدانش آموختگان فاضل دانشگاه تهران، آیت     

 داراى دکترىالله سید حسین عاملى، داراى دکترا در فقه و مبانى حقوق اسلامى ... و جناب سیدمهدى جوادى، 

پژوهشى و راهگشاى براى مشتاقان تاریخ و فرهنگ شهر و  –تاریخ و تمدن ملل اسلامى ... اند ؛ اثرى علمى 

 استان دیرپاى اردبیل.

 

 هادی عالم زاده –و له الحمد اولاً و آخرًا 

 0٩١١اسفند  ٢٢



 مسئله بيان  -1-4

ی معاصر بر اساس تحلیل و بررسی  اسناد و دورهتدوین تاریخ استان اردبیل از دوران پیش از تاریخ تا 

ی اسناد، به شناخت کامل و دقیق منابع تاریخی، هدف اصلی تحقیق حاضر است تا در نهایت با بررسی کلیه

ی پژوهش را با انتشار کتاب دانشنامه تاریخ تاریخ استان، با رفع شبهات و ابهامات موجود دست یابد و نتیجه

 تیار محققان و عموم مردم قرار دهد.استان اردبیل در اخ

 

 فرضيات و سوالات تحقيق -1-5

 های تحقیقسوال -الف

 ی معاصر چیست؟ی تاریخی استان اردبیل از دوران پیش از تاریخ تا دورهپیشینه -1

 نقاط عطف تاریخی در منطقه کدام مقاطع تاریخی بوده است؟ -8

 بوده است؟وضعیت استان اردبیل در مقاطع حساس تاریخی چگونه  -9

 های تحقیقفرضیه -ب

اردبیل به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک، در طول تاریخ از اهمیت زیادی برخوردار بوده 

ی ساسانی،  قرون نخستین اسلامی و دوران صفویه و حوادث مهم تاریخی در این منطقه روی داده است. دوره

 ترین مقاطع تاریخی این منطقه است.از  مهم

 

 تحقيق اهميت و ضرورت -1-6

های فرهنگی، امروزه احیا و شناساندن پیشینه و هویت ملی مردم در هر کشوری از ضروریات و بایسته

زدایی و تحریف تاریخ در عصر حاضر، ضرورت این موضوع با توجه به شیوع هویت که است سیاسی و اجتماعی

ی آذربایجان و استان اردبیل که بنابه دلایل سیاسی، شود. خصوصاً در مورد منطقهبیش از پیش آشکار می

 سازی توسط معاندان و مغرضان قرار گرفته است.ی تحریف و تاریخمورد هجمه

 

 بيان اهداف تحقيق -1-7

ی معاصتر براستاس بررستی و تحلیل منابع و اسناد تاریخی، تدوین تاریخ استتان اردبیل از آغاز تا دوره

 باشد.هدف اصلی تحقیق حاضر می



 پيشينه تحقيق  -1-8

ی تاریخ استتان اردبیل انجام و نتایج آن به صورت کتاب منتشر شده است که برخی تحقیقات در حوزه

اند از جمله کتاب اردبیل در اغلب آنها یکی از مقاطع تاریخی استتان و یا شهر اردبیل را مورد توجه قرار داده

کتاب تاریخ اردبیل و دانشتمندان تألیف فخرالدین موسوی ننه گذرگاه تاریخ تألیف بابا صتفری در سته جلد، 

 کران، تاریخ اردبیل در عهد قاجار تألیف صیاد نوری، تاریخ انقلاب اسلامی در اردبیل تألیف علی درازی.

اند، اغلب فاقد رویکرد علمی و پژوهشی هایی که داشتهتحقیقات انجام شده در این زمینه با وجود قوّت

تحلیل منابع و استناد و همچنین فاقد جامعیّت در پوشش کامل تاریخ اردبیل از دوران پیش از در بررستی و 

 اند.تاریخ تا معاصر بوده

 

 چارچوب و مباني نظری تحقيق -1-9

ای است که پس از گردآوری اطلاعات به صورت روش پژوهش با توجه به موضوع آن به صورت کتابخانه

گیرد و در نهایت به صورت موضوعی برحسب ورد تحلیل و بررسی قرار میبرداری از منابع مرتبط، مفیش

 گردد.های مختلف تاریخی تدوین میدوره

 

 تحقيق مدل تحليلي -1-11

 تحلیلی -توصیفی

 

 روش پژوهش و مراحل انجام طرح )دليل انتخاب این روش( -1-11

 ای خواهد بود.کتابخانهتحلیلی برحسب مطالعات  -روش پژوهش با توجه به موضوع آن، توصیفی

 

 فنون و ابزار گردآوری اطلاعات -1-12

 ها براساس موضوع تحقیق برداری از منابع و اسناد تاریخی و تحلیل و بررسی یافتهفیش

 



 مهم ترین منابع و مآخذ فارسي و خارجي -1-13

 منابع ومآخذ فارسي:-الف

تذکره سعیديه)ت  " ؛( ق0٩0٩)م السفلننه اعتماد "مرآةالبلدان"ق( ؛95١)ت اردبیلي ابن بزّاز "فاوة الصفّ صففّ"

یت؛ ترب "دانشففمندان آبرباينان"؛ ترابي طباطبايي  "آثارباسففتاني آبرباينان" لنکراني؛ برادگاهي "ق79-0٢71

 حدودالعالم من المشرق الي المغرب" ؛ "ق(170)م جويني تاريخ جهانگشای"؛ ترکمان "تاريخ عالم آرای عباسي"

تفذکره  ففعرای "خفامفا ي   "فرهنف  جغرافیفايي آبربفاينفان  ففر ي  "مفول  نفامعلوم؛ "ق(٩9٢)ت

یاحه"؛ديهیم"آبرباينان اردبیل در گذرگاه تاريخ " ق( ؛0٩٩9)ح یرواني"بسفتان السفیاحه"ونیز  "رياض السفّ

گورخمره های "؛   دسي]باکي خانوف[ "گلستان ارم" ؛ ق(907)مر یدالدين فضل الله"جامع التّواريخ"؛صفری"

 ةريحان" ق(؛0٩19-0٢٢١لنکراني )ت "اخبارنامه)تاريخ تالشففان("؛ " ؛کامبخش فرد ")درگرمي مغان(ا ففکاني

سففعید  "بابك خرّم دين  دلاور آبرباينان" ؛ ؛( ق900مسففتوفي )م ح "نزهة القلوب" ؛مدرس تبريزی "الادب 

  امیراسمعیلي  پايان نامه کار ناسي ار د "اوضاع جغرافیايي وتاريخي مشکین  هردردوران اسلامي  "؛ نفیسفي

ساعدی  "خیاو يا مشکین  هر"پورايمان ؛  "مشفگین  هر  نگین سبز آبرباينان"  ؛بهراد رزی  " لعه   هقهه "؛

پیام "؛کسففروی "تاريخ هینده سففاله آبرباينان  "؛  صفففا "تاريخ ادبیات در ايران" دهخفدا ؛ "؛ لغفت نفامفه

 ترجمه سعدالدين "مرزبان نامه"لايق  ؛  "()نگر ي براستعدادهای ا تصادی  توسعه وعمران مشگین  هرسفبلان

   موسوی بننوردی"دانشنامه بزرگ اسلامي"وراويني ؛ 

 منابع ومآخذخارجي)عربي ترکي انگلیسي(:-ال 

یع"  ؛ ق (٩19)م النفیسففي ابن حو ل "صففورة الارض" ق(؛0٩7١آ ا بزرگ تهراني)م "ةالذّريعه الي تصففانی  الشففّ

 ق(0105اولئاريوس)ح "سفففرنامه  "؛ ق(907هبي)مالذّ"بلاءنّال اعلامرسففی"ق(؛1١٩)ح ابي الفداء"البلدان تقويم"

تاريخ سففیاسففي  "ق( ؛005)حبیروني "ةعن القرون الخالی ةآثارالبا ی" ؛ق( ٢9١البلفابری )م "فتوح البلفدان"؛

 امپراطوری صففحرانو"؛حسففنلي"فر ه دموکرات آبرباينان وفرود فراز"؛تاپر "اجتماعي  ففاهسففون های مغان

التحفة اللنیفه في تاريخ المدينة "؛ق(17٢)مالمکموني القزويني ازکريّ"العبادر واخبا آثارالبلاد "؛رنه گروسه"ردان

خاوی )م "الشفريفة تاريخ " ق(؛910الصّفدی )ح "الوافي بالوفیات"؛ق( 51٢ح) السمعاني "الانساب "ق(؛١1٢السفّ

جغرافیای تاريخي سرزمین های خلافت " ؛ ق(0119[)محاجي خلیفه]کاتب  لبي  "جهان نما" ؛"ق(٩01بری )مالنّ

 "معنم البلدان"؛ ؛ق( 9٢٩نويری)م "نَهايَة ُ الاَرَبِ  " ؛ق( ٩05مسففعودی )م"مروج الذّهب" ؛لسففترن  " ففر ي

 ؛..... "ق(٢70یعقوبي )مال تاريخ"ق(؛1٢1)يا وت حموی

 

Азәрбајчан савит Енсүслоредјасы, Бако,  1982. -  

 م(.  0١91  باکو  (ACE ))دايرةالمعارف آبرباينان  وروی

-Encyclopedia  of  ISLAM(EI2)(CD). 
  -به زبان انگلیسي و اپ لیدن-

Islam  Ansiklopedisi (IA) 



     -به زبان ترکي عثماني و اپ ترکیه-

ДУНҮА  ХАЛГЛАРЫ; - 

 م ( 0١١7)ولي ي  اسماعیل  ملل جهان انتشارات دايره المعارف آبرباينان باکو 

-Turkiye Dianet Vakfi Islam Ansiklopedisi(TDVIA),(CD) 
     -به زبان ترکي عثماني و اپ ترکیه-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 گيری و پيشنهاداتنتيجه 



 

 

 

 گيری نتيجه -4-1
 

های مختلف آثار مدوّن مستقل پیرامون تاریخ استان کنونی اردبیل در دوره نبود، متأستفانه بدون شتک

تاریخی، و پراکندگی اطلاعلات لازم پیرامون استتتان  با وجود جایگاه اردبیل و نواحی آن در تاریخ آذربایجان، 

های علمی و پژوهشتی پیرامون استان اردبیل به ویژه تاریخ سیاسی، اهتمام به تألیف مجموعهایران و استلام، 

ی تاریخی ی نواحی مختلف آن در دوران گذشتهمذهبی، فرهنگی و اقتصتادی این استان که نشانگر پیشینه

مجموعه در های تألیف این رستتید و الحمدلله چون وجود زمینهباشتتد، امری بس مهم و ضتتروری به نظر می

ی تاریخ، این آرزوی چندین خود استتان پیدا شتد، با دعوت از برخی استاتید و پژوهشتگران استان در عرصه

دانشنامه تاریخ "ی علاقمندان به تاریخ استتان عملی شتد و نخستتین بخش از تاریخ استتتان به عنوان ستاله

ومجموعه حاضرهم در  یافت چاپ و انتشار ی ی مرکز استان، با عنایات خداوندی آماده، ویژه"استتان اردبیل

 اختصاص دارد. "مشگین شهر"واقع بخش سوم آن بوده وبه 

جای بس خوشتتحالی  ی حاضتترباید گفت،ی جایگاه علمی و پژوهشتتی مجموعهبر همین استتاس، درباره

مه معروف المعارف و دانشناهای مشابه در کشور و جهان که به دائرهاستت که این دانشنامه براساس مجموعه

ها با مراکز تالیف شده و به سبب سوابق همکاری برخی از عزیزان شورای علمی و نویسندگان مدخل هستند،

با این حال، درصورت تداوم  ی حاضر از جایگاه علمی وزینی برخوردار است.ها در کشور؛ مجموعهالمعارفدائره

تبار ویژه علمی وپژوهشتی در عصترحاضر، که جای تدوین این مجموعه، منبع به روز و اولویت دار و دارای اع

آن در استان اردبیل خالی است، پیرامون تاریخ این استان در اختیار مجامع علمی وپژوهشی داخل و خارج از 

  کشور قابل ارائه خواهد شد.

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میضماها و پيوست

 
 )در صورت لزوم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  هر مشکین "احمدلو  یخ" روستای فسیلي تصوير درختان-*

 

 



 
 

 (0مشگین  هر)" هريئری "تصاوير سن  نو ته های اورارتويي -*



 
 

 (2تصاویر سنگ نوشته های اورارتویی "شهریئری "مشگین شهر)-*

 



 

 

 (3تصاویر سنگ نوشته های اورارتویی "شهریئری "مشگین شهر)-*

 

 

 



 -موزه ملی تهران—م222ق.م تا 252،یاشکان ،دورهشهر نی،مشکیظرف سفالتصاویر  -*

 

 

 

 



 تصاویر بخش های مختلف ساختمانی قلعه قهقهه-*

 

 

 

 

 

 تصاویر مجموعه دستکند "بینه لر" شهرستان مشکین شهر -*

 



 

 

 : احمدبی  لو  ازعصرمس سن  تا دوراه اسلامي ( " ره بولاق"محوطه تصاویر  -*

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 ارتگاهيز  "انار"دجعفریفگفاه سففارتيفز پفل معلق مشففگین ( يین)ازبفالفابفه پفاريتصففاو -*

 "فخرآباد"مانیدسلیس

 



 

 

 
 له ی سبلان ودريا ه ی  "انار"يخيتار یروسفتا يمي(   برسفتان  دنيی)ازبالابه پاريتصفاو -*

 "دوجاق"با ي مانده ی پل تاريخي زيبای آن و

 



 

 
 

 سنگ نبشته ی دوره ی پهلوی،قلعه بربر وکهنه قلعهتصاویر)ازبالابه پایین(، -*

 



 

 
 

 تصاوير)ازبالا به پايین(  لعه ار ق  و بقعه ی منتسب به  یخ حیدرصفوی)پدر اه اسماعیل اول(-*

 



 
 

 نقشه ی راه ارتباطي  هرستان مشکین  هر -*

 

 



 
 

 
 

 مو عیت جغرافیايي مشکین  هر)خیاو( درکشور واستان اردبیل -*
 


